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 :اردبیل شهرستان شریف ساکنان و اهالی

 .یکنداعالم م را آغاز وضعیت قرمزدر اجرای مسئولیت کرونا  ویروس شیوع از پیشگیری ستاد

 بر لذا. هستیم کرونا شیوع ویروسوج دوم مشاهد ، متخصصان سالمتی اعلیرغم هشدارها و تاکیده

در زندگی فردی و اجتماعی فاصله گذاریهای اجتماعی حفظ مراقبتهای بهداشتی و رعایت اصول و 

 محترم میرساند: موم اهالی و ساکنانبه اطالع ع .مکرر تاکید میشود

برگزاری هر گونه  1911 تیر ماه 42سه شنبه  المت مردم از تاریخدف تامین حد اکثری سبا ه – 1

 در تاالرها و سالنها ممنوع است. روسیع عقد و مربوط به ازدواج از جمله مراسم

انتظار میرود با درک خانواده های محترم  گرامی و یندوالبا آرزوی خوشبختی برای همه جوانان، از 

و هر گونه برنامه ریزی و دعوت را لغو ویروس کرونا،  خطرناک حساسیت موضوع سالمت و تهدیدهای

 .کنند موکول مراسم را به وقت مناسب دیگر

با رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکان پذیر  هادر آرامستان طتشییع و تدفین فق مراسمبرگزاری  – 4

 ،(لیله الدفن )شام غریبانمانند  مربوط به فوتتشریفات و هر گونه مراسم است. 

، رهاتاال مساجد، اماکن عمومی، غیره تحت هر عنوان در اربعین )چهلم( و ،شب هفت، یادبود ترحیم،

 این مهم نیازمند احساس مسئولیت مضاعف همگانی است. منوع است.م حتی منازلو  سالنها

از همه مردم مدافعان سالمت، ستودنی  و فداکاریهای مه تالشها و مجاهدتهابا قدردانی از همجددا  – 9

برای از بین بردن وضعیت قرمز با رعایت اصول و دستور العملهای بهداشتی، به یاری کادر انتظار میرود 

 بهداشت و درمان بشتابیم.

جز در موارد ضروری از  اده نباشیم، الزم استهجوم ویروس به خانو تلخِو  بد آثارشاهد برای آنکه  – 2

ذا ل موجود است. اهو فروشگاه. مایحتاج عمومی بسیار بیشتر از نیاز مردم در انبارها منزل خارج نشویم

 مردم هیچ گونه نگرانی و دغدغه نداشته باشند.

بهداشت و . از ماسک استفاده شود عمومی اماکنالزم است در  برای رهایی از خطر بیماری

 .جداً رعایت کنیدرا  خانوادگی هایگذاری حتی فاصلهو  اجتماعیگذاری فاصله 
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